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Po Ježíšově smrti apoštolové uzamknou dveře a nevystrčí ani 
špičku nosu. Mají strach. Co kdyby to s námi dopadlo jako s Je-
žíšem. Nebudou nyní usilovat o náš život? Zabili našeho Mistra, 
teď jsme na řadě my. 

Člověka poznáme nejlépe podle rysů ve tváři. Když potkáme 
někoho, koho už jsme léta neviděli, snažíme se ve tváři najít 
záblesk toho, co jsme předtím 
tak dobře znali. Když živý, 
vzkříšený Ježíš poprvé přišel 
mezi ze strachu dobře zamčené 
učedníky, nemohli ho poznat, 
nevěděli, jestli se mají radovat, 
nebo bát přízraku, a jen se divili. Tak je Ježíš musí přesvědčit 
o své identitě. Čekali bychom, že jim ukáže pěkně zblízka svou 
tvář, tu, kterou po tolika letech společného života přece museli 
dobře znát, každý pohyb rtů či mrknutí oka jim mělo napovědět. 
Ježíš jim ale dává úplně jiné poznávací znamení. Podívejte se na 
mé rány, dotkněte se mých probodnutých rukou, vložte ruku na 
ránu v mém boku. Jsem to já!

Apoštol, učedník, křesťan nemůže být jiný. I nás potkávají 
rány, i my prožíváme boje a někdy utržíme nějaký ten šrám, i my 
někdy musíme zatnout zuby a nést tíhu každodenního kříže, ale 
stejně jako Ježíš můžeme nad tím vším zvítězit. Jistota Kristova 
vítězství nakonec odemkla i dveře, za kterými apoštolové ztrá-
celi poslední zbytky naděje. Vyšli ven, kázali radostnou zprávu 
a kvůli Ježíšovi i trpěli. Žádná jiná slova na světě nedokážou 
lidstvu vlít takovou sílu jako: Ježíš vstal z mrtvých.

I dnes leží Kristovo tělo pošpiněné v prachu. Mám na mysli 
Kristovo mystické tělo církve, zhanobené sexuálními aférami. Jaká 
bude naše reakce? Přidáme se k zástupu volajícímu Ať je ukřižován!, 
nebo raději zvedneme kříž a poponeseme ho o kousek dál? Řešením 
přece není nějaká so  (přijatelná) verze křesťanství, pěkně zakulace-
ná, zaoblená, upravená, líbivá, stravitelná všem kolem. Ta totiž nemá 
moc člověka zachránit. Kvůli selhání některých jedinců hned neod-
hazujme poklad tak vzácný a ryzí. Spíše přijměme špičatost kříže 
jako výzvu k větší odhodlanosti, věrnosti a odvaze přinášet oběti.

P. Tomáš Koumal
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Žádná jiná slova na 
světě nedokážou lidstvu 

vlít takovou sílu jako: 
Ježíš vstal z mrtvých.
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Na hlavním nádraží v Praze, 
na místech, kde dříve po-
spávali bezdomovci, vyrostl 
moderní prosklený obchod 

– knihkupectví. Lidé asi 
ještě pořád rádi čtou, anebo 
alespoň u knih postávají při 
čekání na vlak. Mezi stovka-
mi regálů a poliček se krčí 
oddělení křesťanské duchov-
ní literatury – nevadí, vždyť 
ihned po otevření chybělo 
úplně. Praha jde s dobou, zdá 
se, že největší úspěch mají 
bible v „cool“ obalu na zip, 
z rifl oviny a dokonce s kap-
sičkou. (Kunštát nezaostal 

- na faře byly tytéž také spat-
řeny.) Hned vedle se nachází 
nesrovnatelně početnější, 
mnohonásobně objemnější 
knihovnička s ezoterikou. 

Sem tam se stane, že se 
nějaká kniha zatoulá tím či 
oním směrem, zřejmě v tom 
mnohý kupující nevidí roz-
díl. Mezi biblemi a křesťan-
skými autory se pak objeví 
vetřelec s tématem astro-
logie, vesmírných energií, 
reiki, či věštectvím všeho 
druhu. Nám křesťanům 
by se to ale stávat nemělo, 
vždyť milosrdný Bůh nám 
dává vše co potřebujeme a 
ještě mnohem mnohem víc. 

H. H.



Z 

Koho? Co? Naštěstí nikoho a nic. Jen se zase 
sešla vaše pastorační farní rada. Copak vyse-
děli? Některá holátka jsou staršího data, jiná 
čerstvě opeřená: bude se konat farní výlet 
pro rodiny, a to 17. dubna pravděpodobně na 
Vranov. Snad si přitom nebudeme muset ces-
tou i zaplavat v pláštěnkách. Putovat se bude 
i v červnu, a to na Slovensko, farní zájezd bude 
nakonec do nádherné oblasti Spiše, s ubytová-
ním. Troufnout si mohou tedy i ti, kteří nemi-
lují dlouhé cesty autobusem.

Křížová cesta do Sebranic se vyvedla, ne? 
Kdo tam byl, spoustu si domů odnesl. Nemyslí 
se tím jenom ty kilogramy bláta na botách či 
bundách, ale i radost ze společenství a du-
chovní zážitek. A vůbec ty nedělní křížové ces-
ty v našem kostele i další program byly vyni-
kající, měli jsme štěstí na přednášející i témata, 
byly to pravé duchovní i duševní hody. Postní 
program pro děti, což bylo sbírání kytiček na 
strom a plnění úkolů z křížků (i pro dospělé), 
dopadly nad očekávání dobře, neboť výrobce 
obojího měl obavu, že se nikdo nezapojí a že 
bude muset všechno plnit sám (jen si spočí-
tejte padesát křížků nachystaných krát sedm 
týdnů – no?). Zkuste jít stokrát do kostela 
na křížovou cestu, když byla jenom pětkrát! 
Naštěstí se skutečně našla hrstka statečných, 
kteří se přidali, zvlášť dětem díky za ochotu 
zúčastnit se připravené taškařice. Uvidíme, co 
nás bude čekat (s čím kdo opět bude otr…) 
zase v adventu. Malá nápověda – už teď syslete 
krabičky od sirek!

Potřebovali bychom u kostela větší nástěn-
ku, kam by se daly dávat pozvánky a plakátky, 
ať i lidé okolo vědí, že nespíme a my sami víme 
víc, co se děje. Stejně tak bude dobré, když se 
objeví tablo s fotkami dětí, co se připravují 
k prvnímu svatému přijímání, abychom se 
mohli připojit konkrétní modlitbou. 

Neméně důležitý by měl být Farní den. 
Tady jsme trochu zaváhali. Původně s velkým 
nadšením vybrané datum se nyní ukázalo být 
velkým oříškem, nebo spíš kameňákem, neb je 
v stejný den pouť na Lipce. Nicméně, žádné 

Opět zasedli… další datum se nedá použít, musíme se s ním 
smířit. Takže nadšenci mohou strávit celý den 
skutečně velmi radostně – ráno na pouť na 
Lipku, pak se k někomu pozvat na pouťovou 
svačinu, v jedenáct na mši, po ní brunch (kří-
ženec mezi svačinou a obědem) na faru a pak 
plynule až do večera na farním dvoře s dixi-
elandem nebo na farní zahradě s programem 
pro děti. Stačí zajistit nad Kunštátem velký 
deštník, aby nás nezradilo počasí, a celý den 
nemusí matky doma vařit. Hurááá!

No a úplně na konec konečně novinka: 
aprílová akce! 11. dubna v 11.00 při mši svaté 
bude žehnání kol – nikoliv od vozu, motorky 
či auta, ale kol jízdních pro všechny cyklisty 
s následným výletem. Kdo můžete, přijďte! 
Pardon, přijeďte. Není to apríl.

za PRF Irena Kintrová

Noční křížová cesta nejen 
pro mládež
Ještě v pátek ráno jsme nevěděli, zda se 
opravdu zúčastnit. Nebude to moc daleko, 
nepromočí se mi hned boty, nebude to zase 
až do čtyř do rána jako v adventu? Ano, řeč je 
o noční křížové cestě, jejíž cíl byl do poslední 
chvíle předmětem přísného utajení a tudíž 
i mnohých spekulací. 

Až těsně před vypuknutím celé akce vyšlo 
najevo, že se v noci z devatenáctého na dvacá-
tého března poputuje jen do Makova. Sláva, to 
určitě dojdu, můžeme vyrazit. Pravda, trošku 
jsme nechápali, proč, když vyrazíme v osm, 
budeme v Makově slavit mši svatou až o půl-
noci. I kdybychom hodně natahovali modlitbu 
čtrnácti zastavení, musíme nejpozději do de-
seti hodin pohodlně dojít. Jenže – cíl byl sice  
známý – cesta nikoliv. Zpětně ji odhadujeme 
na cca 15 kilometrů. Ale nepředbíhejme. 

Noční křížová cesta nejen pro mládež  
započala před kostelem svatého Stanislava 
modlitbou s rozžatými (třešňovými) svíčkami. 
Vyrazilo nás asi třicet, z toho nejen mládežní-
ků nad třicet nás bylo pět až šest.  Nutno také 



dodat, že cesta byla více noční než křížová. Zasta-
vení bylo totiž jen šest. A tak se také brzy vyjasnil 
konkrétní směr našeho putování. První zastavení 
Rudka, druhé zastavení Vřesice, třetí Sulíkov, 
čtvrté Rozsíčka, páté Rozseč, šesté Makov, kam 
jsme tedy skutečně dorazili až těsně před půlnocí. 
Zde už na nás čekal pan starosta Halva s rodinou, 
babička Bednářová a hlavně vyhřátá kaple Svaté 
Trojice, kde se po našem příchodu slavila histo-
ricky první půlnoční mše svatá.

Přesto, že celou cestu se šlo velice příjemně 
– svižné tempo bránilo prochladnutí, kilometry 
rychle ubíhaly v přátelském hovoru, noc byla 
naprosto jasná a z nebe svítil srpek dorůsta-
jícího prvního jarního úplňku, neklamné to 
znamení, že Velikonoce jsou za dveřmi – pře-
sto všechno nejpříjemnější etapa byla ta po-
slední z Makova do Kunštátu. Těžko říci, zda 
to bylo více radostí z dobře prožitého večera, 
vidinou měkké postele či hřejivou a voňavou 
hruškovicí, kterou si pan inženýr Olšan šetřil 
pro tuto zvláštní příležitost. Kdo ví? Já jen vím, 
že bude-li to jen trochu možné, určitě půjdu 
příště zase a určitě nebudu sama. 

(Poznámka pod čarou: na poslední etapu 
jsme se my starší a ospalejší vydali s menším 
náskokem a tudíž se ovocný alkoholický nápoj 
podával opravdu jen osobám starším třiceti 
let. P.S. Otec Tomáš oslavil letos dvacáté osmé 
narozeniny)

Monika Lepková

S  S
Život a lidé ve farnosti
Ministranti
Slavení mše svaté je spojeno i s řadou gest, 
symbolů a vnějších prvků, které nás vtahují 
a přibližují k tajemství slavení eucharistie. 
K tomu, aby ona „vnější část“ bohoslužby 
probíhala hladce a nerušeně, napomáhají svou 
službou ministranti. Něco o své službě nám 
tedy nyní povědí.
n   O předvelikonočním setkání ministrantů 
stručně referuje ministrant Vojta Hladil:
V sobotu 13. března se konala schůzka minist-
rantů s otcem Tomášem. Sešli jsme se v Sebra-
nicích na faře, přišel jsem já a Jirka Votoček 
se svým taťkem, který se stará o ministranty. 
Tématem byly služby během velikonočních 
obřadů. Probrali jsme, jak budou probíhat 
služby, které jsou odlišné od zbytku roku, na-
příklad klepání, zvonění a nošení svíček. Jsem 
rád, že jsem tyto služby dostal, protože baví 
každého ministranta.
n Na začátky ministrantské služby jsem se 
zeptal Tomáše Trčky:
Abych začal ministrovat, to mně navrhnul pan 
farář Kaa. Protože jsem jeden z nejmladších 
ministrantů, dělám zatím nejjednodušší služ-
by: zvoním před a při mši svaté a nosím svíčky 

Ochutnali pesachovou večeři
Několik desítek farníků si ve Svatém týdnu 
vyzkoušelo, jak asi probíhala v židovských 
rodinách večeře, při které Židé vzpomínali 
na slavný odchod svých předků z egyptského 
otroctví. 

Farní sál se v úterý večer proměnil ve ve-
čeřadlo s velkým kulatým stolem uprostřed. 
Kolem něj usedlo 17 žen a 5 mužů ke zhruba 
dvou a půl hodinové hostině, při které se kromě 
jedení a pití také modlilo, zpívalo a vyprávělo o 
událostech z dějin vyvoleného národa. 

Na stole nechyběly pokrmy, jež k pesachové 
večeři alespoň přibližně patří. Každý ochutnal 
nekvašené chleby, hořké byliny v podobě pam-

pelišek, rukoly a celeru, namáčené navíc do sla-
né vody, anebo sladkou hnědou omáčku z jab-
lek, ořechů a skořice. Sehnat se nepodařilo jen 
beránka, nahradila ho – Židé nechť prominou 

– vepřová pečeně. Jedlo se pochopitelně rukama, 
tj. bez příboru, k očistě posloužil ubrousek a 
dvojité omývaní ve speciálním lavóru.

To vše pak prokládaly – opět ve shodě 
s tradicí – celkem čtyři kalichy vína. Aby ne-
došlo k nedorozumění, jeden kalich rovnal se 
jednomu deci. 

A proč se slavila zrovna židovská pesachová 
večeře? Také proto, že právě tento typ hostiny byl 
dost možná onou poslední velikonoční večeří, 
kterou Ježíš nedlouho před svým ukřižováním a 
zmrtvýchvstáním slavil s apoštoly.

-red-
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C   
PŘEDSTAVENÍ DĚTÍ, 

které poprvé půjdou ke sv. přijímání
neděle 11. dubna při mši sv. v 11 hodin

Farní shromáždění
„Musíte se víc snažit, pane správče!“
A chudák Francin může mít dostatečné zásoby 
ledu, dobrá kvalita piva může vzbuzovat větší 
zájem hostinců, může i objíždět tyto hostince na 
svém motocyklu Laurin & Klement. Pochvaly se 
však od správní rady nedočká. Ale on ví, že ,,jeho 
práce smysl má“. A že pivo bude jako křen!

No, a celé farní shromáždění v Sebranicích 
se neslo v duchu toho, že takových správců po-
třebuje farnost co nejvíce. Samozřejmě. Hlavní 
správce je jasný. Ale je třeba i dalších správců, 
kteří převezmou odpovědnost za chod far-
nosti. A kteří se třeba také nedočkají pochvaly. 
Možností, kde se zapojit je nepřeberné množ-
ství. Ať už je to úklid kostela, ministrování, 
kostelničení, lektorničení, scholničení, ka-
várničení nebo třeba jen účast na mši. Takže 
přátelé, snažme se každý najít a rozmnožovat 
své zakopané hřivny.

Součástí programu bylo samozřejmě 
zhodnocení uplynulého roku i s finančním 
vyúčtováním. Byly také naznačeny plány do 
budoucna, z nichž je asi nejdůležitější dokon-
čení odvlhčení kostela.

A pro ty, kteří se nezúčastnili a chtěli by 
vědět, jaká byla atmosféra na našem shro-
máždění, odkážu znovu na film Postřižiny. Při 
loučení s paní správcovou říká lékař v podání 
Rudolfa Hrušínského: „Bylo to krásné, uvolně-
né odpoledne.“

Pavel Hladil

Do kostela na kole aneb nechte auto doma

ŽEHNÁNÍ JÍZDNÍCH KOL
neděle 11. dubna po mši sv. v 11 hodin
následuje cyklovýlet pro děti a rodiče

Návštěva biskupa 
Mons. VOJTĚCHA CIKRLEHO

v penzionu pro důchodce v Kunštátě
pondělí 12. dubna v odpoledních hodinách 
Akce bude součástí pastorační návštěvy pana 

biskupa v zařízeních, ve kterých poskytuje 
služby Oblastní charita Blansko 

POUŤOVÝLET RODIN
s cílem ve Vranově u Brna nebo ve Sloupě

sobota 17. dubna
podrobnosti budou upřesněny v ohláškách

FARNÍ ZÁJEZD NA SLOVENSKO
do oblasti

SPIŠSKÉHO PODHRADÍ A OKOLÍ
se uskuteční 7. – 11. června 2010

ubytování zajištěno ve Spišském Podhradí
v hotelu Kolping

LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI 
V ČEŘÍNKU U JIHLAVY

mladší děti z 1. – 4. třídy pojedou 
11. – 17. července  (cena 1500 Kč)
starší děti z 5. – 9. třídy pojedou 
1. – 10. července (cena 2000 Kč)

Info: Jana Olšanová, tel.: 777 964 747
 Přihlášky na faře a v kostele

POUTNÍ MŠE SV. KE SV. JOSEFOVI
neděle 2. května v 11 hodin
v kapli na zámku Kunštát

v obětním průvodu. Ministrovat chodím 
rád, je to pro mě daleko lepší, než jen sedět 
v lavici. 
Příspěvky našich ministrantů v sobě skrý-
vají i jednu zásadní otázku, která platí pro 
jakoukoliv činnost (nejen) ve farnosti: Která 
služba je ta nejdůležitější či nejjednodušší? 
Odpověď je vcelku prostá: Ta, kterou dělám 
rád.

 Jiří Votoček


